«Οι εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες πρέπει να
επιδιώκουν να φτάσουν σε
όσους διατρέχουν το
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μεγαλύτερο κίνδυνο να
μείνουν πίσω – στα άτομα
που βρίσκονται σε καταστάση
έκτακτης ανάγκης και
κατάσταση κρίσης – σε άτομα
που ανήκουν σε μειονοτικές
ομάδες όλων των ειδών – σε
εκτοπισμένα άτομα και άτομα
με αναπηρίες.»
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Ενίσχυση των ικανοτήτων
των εκπαιδευτών
ενηλίκων
2020-1-PL01-KA204-081837

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ;
Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη Ευρώπη, οι
εκπαιδευτές στον τομέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων εργάζονται όλο και περισσότερο με
ομάδες γυναικών και ανδρών από διαφορετικές
χώρες και με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο.
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές αισθάνονται
την ανάγκη για μια καλύτερη αντιμετώπιση των
μαθητών τους, να υιοθετήσουν μια πιο
εξατομικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση,
ώστε να αποφεύγονται όλοι οι πιθανοί
αποκλεισμοί, ειδικά στην εποχή της πανδημίας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ;
Το έργο BestBonds στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και του
προσωπικού που εργάζεται και στηρίζει τους
ενήλικες μαθητές. Πρώτα, θα επιμορφωθούν οι
εκπαιδευτές των συνεργαζόμενων οργανισμών
και στη συνέχεια θα επωφεληθούν οι
εκπαιδευόμενοί τους από τις νέες βελτιωμένες
διδακτικές προσεγγίσεις. Στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε μια καινοτόμο μέθοδο
διδασκαλίας που θα κάνει τη μάθηση πιο
αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς,
ενθαρρυντική για όλους τους τύπους
εκπαιδευόμενων, που θα μειώνει τον κοινωνικό
αποκλεισμό, τις διακρίσεις και θα αποτελέσει
μελλοντικά το σημείο αναφοράς για όσους
αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ;
Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και
κατάρτισης (LTT) θα υλοποιηθούν σε Κροατία,
Κύπρο, Ελλάδα και Πολωνία.

ΜAΘΕ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ

Σχεδιάζουμε 4 συντονιστικές συναντήσεις
μικρής διάρκειας:
1. Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων
και η ενεργοποίηση/ενίσχυση των γλωσσικών
δεξιοτήτων και της διεθνούς κουλτούρας.
2. Εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική
ένταξη μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων.
3. Ενδυνάμωση ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο
ικανοτήτων και γλωσσικών δεξιοτήτων για την
ενεργοποίηση της επαγγελματικής τους
απασχόλησης.
4. Διακρατικές ικανότητες σαν βασικός
καταλύτης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
ενηλίκων.
Σύνολο 97 κινητικότητες για την επίτευξη τους.
Τα προβλεπόμενα, απτά αποτελέσματα είναι:
1. Διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, για κάθε
μελλοντικό μαθησιακό σκοπό, χρήσιμη για
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
2. Σετ από κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνες
με τις πνευματικές και μεθοδολογικές ανάγκες των
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.
3. Το προφίλ του εκπαιδευτικού που ακολουθεί
το μοντέλο της ένταξης.
4. Εργαλειοθήκη με όλα τα σχέδια και σενάρια
μαθημάτων.
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